
CONTROLE DE
PULVERIZAÇÃO E
PILOTO AUTOMÁTICO
Pulverização com precisão na navegação agrícola!

O controlador de pulverização regula a vazão de aplicação do 
insumo de acordo com o mapa de prescrição de dosagem 
carregado na memória, ou ainda, pode seguir uma 
programação de valor fixo realizada pelo próprio operador.

Este equipamento pode ser utilizado em pulverizadores 
autopropelidos, acoplados ou arrastados, predispostos ou não, 
ou seja, independentemente da presença de preparação 
hidráulica para piloto automático, e configurados com 
fluxômetro, válvula reguladora, válvula geral e até 9 válvulas 
de seção de 2 ou 3 fios. Quando usado em conjunto com a 
licença de corte de seção automático, o sistema evita a 
sobreposição de áreas aplicadas. Todas as configurações são 
possíveis de forma integrada, ou seja, sem a adição de 
componentes externos.

O piloto automático do ISO 32 representa o que há de mais 
avançado em tecnologia de navegação baseada em 
processamento de dados de aceleração e ângulo em diversos 
eixos espaciais, e nas informações recebidas de satélites de 
posicionamento global. Como resultado, o sistema realiza o 
acionamento de válvulas que são ligadas diretamente na 
direção hidráulica da máquina, o que garante maior precisão e 
confiabilidade na operação.

O sistema funciona ainda como um guia virtual, que vai 
controlar o traçado das máquinas em sua área de cultivo, 
realizando as navegações em trajetórias paralelas, 
independentemente se o percurso inicia em uma reta ou curva, 
necessitando apenas de um ponto de início e outro de fim.

NAVEGAÇÃO PILOTOPULVERIZAÇÃO

ISOPOINT 2

20 CM
PRECISÃO

ISOPOINT 3

2,5 CM
PRECISÃO

ISOPOINT 4

1 CM
PRECISÃO
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COMPONENTES

Computador de bordo 7” touch – IsoView

Licença de controle de guia – IsoGuide

Licença de controle de pulverização – IsoSpray

Licença do piloto automático (PA) – IsoPilot 

Antena L1/L2 GPS/GLONASS – IsoPoint 2

ECU de PA com compensador de terreno – IsoBox

ECU de direção – IsoBox

Cabeamento de alimentação

Cabeamento de pulverização

Cabeamento do PA

CARACTERÍSTICAS DO GUIA VIRTUAL 
ISOGUIDE

Navegação em linhas paralelas retas ou curvas

Controle de pontos de pausa e reinício da atividade

Gravação de trajetos e mapas de áreas percorridas

Cálculo em tempo real de áreas cobertas pela máquina

Registro de velocidade, distância e tempo de operação

Importação do projeto de guias

Armazenamento e descarga de todos os dados registrados

CARACTERÍSTICAS DO PILOTO AUTOMÁTICO   
ISOPILOT

Direção automática em linhas paralelas retas ou curvas

Comando de válvulas de direção de cilindros hidráulicos

Compensação de inclinação de terrenos acidentados

Desarme através de detecção de toque no volante ou por 

pedal

Sensor de ângulo de roda para maior precisão e diagnóstico 

de falhas

Configuração da calibração para cada tipo de máquina

Precisão centimétrica disponível através de sinal pago 

(IsoPoint 3) e sinal RTK (IsoPoint 4)

CARACTERÍSTICAS DO CONTROLADOR DE 
PULVERIZAÇÃO   ISOSPRAY

Cálculo de vazão de acordo com a velocidade da máquina 

(opcional)

Regulagem de fluxo de vazão com dosagem fixa programada

Processamento de mapas de aplicação de dosagem variável 

(opcional)

Controle proporcional de válvula reguladora de fluxo

Configuração de diferentes tipos de válvulas, bicos e insumos

Comando de válvulas de corte de seções de pulverização

Corte automático de seções na sobreposição de área 

aplicada (opcional)

Cabeamento da antena

Sensor de roda

Sensor de desengate do PA

Bloco hidráulico*

Mangueiras e conexões hidráulicas*

Ventosa de fixação

* Para modelo não predisposto
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ATUALIZAÇÕES DISPONÍVEIS
ISOVIEW

TAXA
FIXA

TAXA
VARIÁVEL

MONITOR DE
PLANTIO

PILOTO
AUTOMÁTICO

ISO 32 OPCIONAL

ISO 35 OPCIONAL

ISO 37


